
 

 

 

 

32ª edição da FIA 

 

A FIA - Feira Internacional do Artesanato, já vai para a sua 32ª edição e é célebre pela sua 

dinâmica multicultural, apresentando produtos artesanais não só de Portugal como 

também de outros países do Mundo e aliando a isso a gastronomia típica que os 

visitantes podem experimentar.  

O convidado especial desta edição é o Município de Caldas da Rainha, em destaque na 

FIA 2019, ao lado dos mais de 35 países representados, de todos os continentes, num 

total de 600 expositores. Caldas da Rainha, cidade com história e famosa pelo seu 

artesanato único no país, foi uma escolha óbvia da organização da FIA: “Enquanto centro 

de produção artesanal, o Concelho das Caldas da Rainha apresenta o melhor do artesanato 

popular, possuindo no seu património diferentes tipos de peças que são reconhecidamente 

do agrado dos portugueses, seja pela sua conotação humorística ou pela simbologia de 

reacção ao sistema. Estamos convictos de que esta mostra, pela sua genuinidade, se irá 

inserir perfeitamente no espírito da FIA 2019, trazendo aos nossos pavilhões um aspecto 

mais “colorido” e que faz parte do património cultural dos portugueses em geral e das 

Caldas da Rainha em particular”. 

A FIA é isso mesmo: o encontro entre culturas, em paralelo e ao vivo. De um lado temos 

todo o artesanato português, onde os visitantes podem assistir, entre outras coisas, aos 

artesãos a produzirem os seus artefactos no momento, participar em Workshops e 

aprender a tecer ou a tear, dando apenas alguns exemplos.  

Em conjugação com o artesanato português, a FIA tem um pavilhão inteiramente 

dedicado à cultura de 40 países da América do Sul, África, Ásia e Europa, num total de 300 

expositores. Após ter sido o País Convidado da edição passada, o Reino de Marrocos volta 

a ser o país com mais espaço ocupado no pavilhão internacional.   

Na FIA é também possível comprar peças únicas a preços exclusivos, sejam echarpes, 

biquínis, tapeçaria, tecidos, bijuteria, marroquinaria, peças de vestuário e de artesanato, 

entre outras coisas. O factor único e personalizado destaca-se, uma vez que na FIA é 

possível adquirir peças feitas ao gosto particular do visitante.  

Na Feira Internacional do Artesanato pode degustar e saborear. Porque a FIA também é 

gastronomia. No terceiro pavilhão da FIL encontra toda uma variedade de produtos 

gastronómicos das diferentes regiões do país e os visitantes podem ainda almoçar e  



 

 

 

 

 

jantar em restaurantes regionais dentro da feira! Ao todo, são mais de 40 expositores que 

se dedicam às delícias gastronómicas, desde as alheiras de Mirandela, às cerejas do 

Fundão, ao presento e queijo da Serra, passando pelo pão de Mafra, os enchidos do 

Alentejo e terminando com alguma doçaria algarvia, entre outros. A grande novidade é a 

introdução de uma área intitulada “Peixe na FIA”, que segue a linha de promoção, não só 

do Património Artesanal, mas também do Gastronómico Regional, cada vez mais um 

importante atractivo turístico-cultural e um factor impulsionador do desenvolvimento e 

da riqueza local e nacional. Por isso, a FIA empenhou-se em dar mais destaque à 

Gastronomia, abrangendo todos os aspectos endógenos das regiões e culturais a ela 

associados. 

“Um dos privilégios de viver num país à beira-mar plantado é ter acesso a peixe fresco e de 

grande qualidade”, refere a organização da FIA, que, para levar a cabo esta iniciativa, 

contou com a colaboração do Município do Seixal. 

 


